FILMGROEP SPECTRUM _ TIPS 4

De Geluidscabine mag enkel betreden
worden zonder schoenen en gebruikt
worden onder supervisie van Norbert
Brandt, Eric Perdu en/of Marc
Vancraeyenest.
Bij overtredingen hiervan wordt deze
ogenblikkelijk buiten gebruik gesteld voor
de Filmgroep Spectrum.
Oplossen problemen met Voice-Over opnames en
microfoon opnames in het algemeen:
A. Iedere beweging van het hoofd tegenover de microfoon leidt tot een
toename of afname of vervorming van het geluid opgepikt door de
microfoon. Bij diverse stemmen of talen kunnen woorden met “p”letters geaccentueerd overkomen, dit fenomeen noemt men de PPopping.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software
“Compressor” genaamd.
Hierbij als voorbeeld gebruiken we de in de studio aanwezige
“channelstrip” Aphex Channel Master. Deze Channel Voice Master is
voorzien van een aantal mogelijkheden zoals:
•

een microfoon voorversterker met Phantom voeding 48V voor
condensor microfoons met een polariteit switch bij gebruik

•
•
•
•
•
•

meerdere microfoon units en een low cut filter tegen brom en
kleine geluiden met lage frequentie zoals het aanraken van een
kabel,
een lijningang voor andere apparatuur en instrumenten
een compressor,
een Gate om gedurende stiltes de ruis te elimineren
een De-Esser om de s-klanken te verzachten
een Parametric Equaliser om mid-tonen in een stem te
accentueren
een Big Bottom en Aural Exciter om volume in een klank te
leggen en dynamiek in de tonaliteit te accentueren.

Hoe te werk gaan:
a. Sluit microfoon aan achteraan
b. Zet 75 Hz Low Pass filter aan bij microfoon opnames, dit verwijdert
de meest van de foutieve microfoon handling manipulaties
c. Zet Phantom Power aan indien nodig voor de microfoon
d. Zet Phase invert aan bij gebruik meerdere microfoons bij zelfde
opname source (2de microfoon voor stereo stem opname
bijvoorbeeld), de phaze rotator zorgt voor een assymetrisch signaal
en kan de output ten goede komen bij balanced inputs, het maakt
de compressing ook vloeiender en gemakkelijker voor de unit
e. Zet bij heel sterk inputsignaal de -20db aan, dit zal het inkomende
signaal verzwakken met input -20 dB (bij microfoon meestal niet
nodig, tenzij een externe voorversterker gebruikt wordt bij
bijvoorbeeld een buismicrofoon)
f. Zet Compressor aan - Zet aan: Comp (4de toets van links onder)
g. Draai input Gain op 12u (Gain/Drive rond de 6 dB compressie = level
controle) – hoe hoger de input gain hoe hoger de compression als
de compressor is ingeschakeld
h. Draai Release Compressor op 12u - 1u plaatsen (Release), dit
verandert het karakter van het signaal, slow = meer open natuurlijke
klank, fast = meer agressieve compressie

i.

Draai Output Gain op 12u plaatsen (rond de 6 dB – level controle),
hoe hoger de compression hoe hoger de output gain dient
ingesteld te worden

Opmerking: Output moet bij iedere wijziging van de Compressor
release knop of de input Gain soms wat aangepast worden om een
juiste output volume te behouden.
P-popping wordt door de aanpassing van de release tijd (Release)
gemakkelijk gecompenseerd.

B. Het niet altijd op zelfde volume spreken leidt tot zachte en harde
opname volumes, die volume-verschillen gaan dan meestal samen met
plof geluiden, P-popping geluiden, ademhalingsgeluiden of krakende
opname geluiden door sterk overstuurde stemvervorming. Eveneens in
stille periodes kan men een ruisniveau waarnemen dat storend kan zijn.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software “Gate”
of Logic Assisted Gate” genaamd.
Hoe te werk gaan op onze “Channel Master”:
a. Zet Gate ”Depth” op 12u.
b. Draai Threshold totdat de Gating light juist gaat oplichten als je niet
spreekt, dus de in de pauzes tussen de zinnen of woorden.
c. Voor kleine klankveranderingen. Correct “Depth/Threshold” Draai
aan de “Depth” totdat de Gating light enkel gaat oplichten als je niet
spreekt, dus de in de pauzes tussen de zinnen of woorden. Correct
Threshold.
Opmerking: Output moet bij iedere wijziging van de Assisted Gate
knopen soms wat aangepast worden om een juiste output volume te
behouden. De Threshold bepaald op welke signaal level de Gate open
gaat, de Depth bepaald hoeveel signaal er door de Gate gaat als als de
Gate is open, volledig clock wise en bij een gesloten gate is er volledig
stilte en is er geen signaal in de output aanwezig.

C. De meeste voorkomende andere vervorming ontstaan door de sklanken die benadrukt worden. Dit is afhankelijk van de spreken en de
gebruikte taal.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software
“De-Esser” genaamd.
Hoe te werk gaan op onze “Channel Master”:
a. De-Esser Threshold op 11u plaatsen,
b. Dan Threshold links of rechts draaien tot het De-Esser lichtje gaat
knipperen bij s-klanken (gebruik woorden zoals: “Cincinnati en
Sissimut eventueel als test)
c. Luister goed naar de output: de toon van de stem mag niet
veranderen wel de s-klanken)
Opmerking: De meeste eenvoudige De-Esser zijn eenvoudige hoge
frequentie Equalisers met een zijband onderdrukking, hierdoor gaan hoge
tonen en harmonisen verloren en gaat het signaal gaan pompen. Daardoor
is men meestal niet tevreden van de kwaliteit van de De-Esser.
Deze unit heeft echter een multiband harmonischen De-Esser waarbij
deze fenomenen zich niet voordoen en er geen toonverandering zal
ontstaan in het signaal.

D. In vele omgevingen kan je te maken hebben met omgeving ruis of wil je
omgevingsgeluiden wat extra onderdrukken.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software
“Gate” of Logic Assisted Gate” genaamd.

Hoe te werk gaan op onze “Channel Master”:
a. Draai aan de “Threshold” van de assisted gate totdat de
omgevingsgeluiden voldoende verzwakt zijn zonder de rest van de
opname te beïnvloeden.
Een goede start is bij ongeveer 11u zijnde ongeveer 8db Threshold
en dan wat links of recht gaan zoeken.
Opmerking: Output moet bij iedere wijziging van de Assisted Gate
knopen soms wat aangepast worden om een juiste output volume te
behouden.

E. Wil je een karaktervolle voice-over met dynamiek in de stem en wat
lage tonen accenten zoals van een reclamespot ga dan als volg verder
te werk:
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software
“Extended Parametric Equaliser” genaamd.
Hoe te werk gaan op onze “Channel Master”:
Voeg dynamiek toe in de lage tonen
De “Big Bottom EQ” brengt karakter (punch) en diepte in de lagere tonen
zonder de output level of ruis te vergroten zoals bij een normale EQ (een
equalizer doet een versterking van het signaal in bepaalde geselecteerde
frequentiebanden. Hierdoor versterken we echter ook de ruis en wijzigen
we de output levels en tonaliteit van het signaal).
a. Zet BB/EQ/AX Output aan - Zet aan: Output (5de toets van links
onder)
b. Big Bottom - zet Frequentie op 12u (Low pass filter bvb 80 Hz, lager
frequenties worden bewerkt, de Drive knop bepaald eveneens de
compressie level - 1ste knop)

c. Big Bottom - zet Amount op 12u (Amountknop bepaald de mix van
hoeveel processed signaal terug toegevoegd wordt aan het
originele inputsignaal na bewerking)
d. Varieer de Frequentie nu tussen 12u tot 2u en beoordeel je output,
ja kan ook de Amount laten varieren voor een beter resultaat

De “Aural Exiter EQ” brengt helderheid en verstaanbaarheid in de mid en
hogere tonen zonder de output level of ruis te vergroten zoals bij een
normale EQ (een equalizer doet een versterking/verzwakking van het
signaal in bepaalde geselecteerde frequentiebanden. Hierdoor versterken
we echter ook de ruis en wijzigen we de output levels en tonaliteit van het
signaal).
De “Aural Exiter” creeert een pure volle toon.
a. Zet BB/EQ/AX Output aan - Zet aan: Output (5de toets van links
onder)
b. Aural exiter – zet Frequentie op 1u tot 2u (High pass filter bvb 2K)
c. Aural exiter - zet Amount op 5u-6u (detail en klaarheid in de
stem voor frequenties hoger dan het high pass filter)

d. Gebruik de midrange paramedic equaliser voor klankkleur
accenten en toevoegen van harmonissen
a. Zet center frequentie naar keuze
b. Zet cut/boost knop voor accentuering (-/+) naar keuze
c. Zet breedte Q-pasband breedte rond center frequentie
naar keuze, smaller bandbreedte is meer voor probleem
frequenties te elimineren samen met cutting, wijder
bandbreedte boost meer de muzikaliteit samen met
boosting.

F. Wil je een het totale output signaal nog verder een klankkleur geven
gebruik dan een externe exiter.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel “Exiter” genaamd.
Dit toestel heeft meestal twee gescheiden en evenwaardige mono
input/outputs, maar deze kunnen ook als stereo-paar gebruikt worden.
a. Zet Channel aan (CH1 en/of CH2)
b. Big Bottom - zet Amount op 12u (Amountknop bepaald de mix van
hoeveel processed signaal terug toegevoegd wordt aan het
originele inputsignaal na bewerking – less is sometimes better)
c. Big Bottom - zet Frequentie op 12u (Low pass filter range, lager
frequenties worden bewerkt, bvb wet op 80Hz)
d. Big Bottom - De Drive knop (d) bepaald eveneens de compressie
level - 1ste knop). Stel de drive knop zo in dat de led aan/uitgaat op
het ritme van de bas-tonen.
Big-Bottom - Varieer de Frequentie nu tussen 12u tot 2u en
beoordeel je output, ja kan ook de Amount laten varieren voor een
beter resultaat
e. Aural exiter - zet Frequentie op 1u tot 2u (High pass filter, signaal
hierboven wordt bewerkt bvb 2K)
f. Aural exiter - zet Amount op 5u-6u (detail en klaarheid in de stem)
g. Aural exiter – Harmonics, bepaald de mate waarin harmonische
frequenties worden toegevoegd om de klank van het signaal te
verrijken. Voor voices is het beter om weinig harmonische
boventonen toe te voegen, bij muziek is het beter wat meer toe te
voegen.

G. Wil je een diverse toestellen volledig synchroniseren, zowel beeld als
geluid, dan is een externe referentiebron aangeraden die alle
signaalbewerkingen gelijkmatig start en synchroniseerd.
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel “External Word
Clock” genaamd.
a. Bij gebruik van een externe timing en extern clock-signaal (word
clock of GPS clock) de clock knop eenmalig instellen op extern
clock. In de andere gevallen zetten we de instellingen volgens de
opname recorder zijnde interne clock op normal en 48k/24 bit.
Opmerking: Veel converters en audio-interfaces zijn
tegenwoordig voorzien van word clock-aansluitingen. Deze bncconnectors heb je nodig als je meerdere digitale apparaten in
een systeem met elkaar moet synchroniseren. Ook als er maar
een converter of interface in de studio staat, dan nog kan een
goede masterklokgenerator een nuttige investering zijn. Een
goede stabiele klok zorgt voor een betere opname- en
weergavekwaliteit in de studio of op locatie. De kernwoorden
waar het daarbij om draait zijn stabiliteit en lage jitter. De clock
bepaald de resolutie en stabiliteit van het signaal van alle
aangesloten apparaten.

H. In vele omgevingen kan je te maken hebben met verschillende
brongeluiden die al bewerkt zijn en die geautomatiseerd op eenzelfde
signaalniveau gebracht dienen te worden of samengesteld dienen te
worden als stereo signaal (bvb verschillende spots).
De oplossing hiervoor is het gebruik van een toestel of software
“Leveler of Compellor” genaamd.

I.

“Aphex 320d compellor”, 1 per 2 channels nodig of 1 per stereo channel
nodig voor transparante leveling (20:1) en autocompression (maakt output
consister)
a. Zet meter select knop
b. activeer proces knop
c. drive control staat voor versterking, Counter clock wise (CCW) staat
voor versterkings-vermindering, clockwise (CW) is meer versterking
d. rate knop slow = program materiaal, fast = voice and instrumemten
e. proces balans knop
i. ccw meer dynamiek en transparency = leveler
ii. cw meer compression = compressor
f. output knop
i. cut or boost de output bij 10db
ii. silence gate is geen audio gate maar beperkt de noise
versterking als er geen signal aanwezig is
g. knop voor bypassing te limiter instellen
h. set silence gate (dit is geen audio gate maar een bevriezing van de
auto versterking/compressie boj het ontbreken van een signaal. Dit
zorgt ervoor dat de background ruis niet versterkt wordt.
i. Zet stereo link voor de processors of werk mono.

Vragen?
Via de club kan je terecht bij Marc Vancraeyenest

